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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde i foreningslokalet mandag den 23. maj 2016 kl. 19.30 

Forslag til dagsorden 

1. Valg af referent  

Andreas Lorenzen 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

3. Godkendelse af referat  

Godkendt 

4. Konstituering af bestyrelsen- 

Morten Lyngholm-Preuss – Formand 

Andreas Lorenzen- Næstformand 

Sonja Groving Nielsen - Kasserer 

Susanne Danø – Sekretær 

Sidsel Christine Lorenzen – B&U -repræsentant 

Sanne Skov – Suppleant 

5. Siden sidst, herunder evaluering af opvisningslegestuen. 

Halle gik flot, fik ros fra publikum, og det var en vældig god tur. 

Sidsel har været på SB&U-stævne, og det har været vældig succes. 

Vi har også afholdt generalforsamling, se punkt 7. 

6. Nyt fra lavene (Pr, Jubilæum, B&U, Internationalt m.fl.) 

Pr: 

 Vi har været i Herlev Bladet omkring vores formandsskifte. 

 Ros til facebookaktivitet. 

Internationalt:  

 Der er 4 mennesker der tager til Lund 

 Der er kontakt til  Der Salzburger tanzer 

 Og der er kontakt med folkedanserne fra Wales 

7. Efter generalforsamlingen 

Vedtægterne opdateres for at tage højde for at Landsforeningen Danske Folkedansere(LDF), 

skifter navn til Folkedans Danmark(FD). 

8. Den nye sæson 

 Få skabt årshjul på årets gang på holdene; tilmelding til opvisninger mm. Kan evt 

hænge sammen med nyhedsbrevet. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

 Visioner, mål og delmål for 2016 – 2017 

o Nye, gerne lokale, medlemmer  på især børneholdet. Succesmålet er 2 nye børn. 

o Vi skal bevare og udbygge udlandskontakten med en tur i løbet året (eller gæster 

på besøg fra udland). 

o Landsstævnet i Køge tager vi fælles af sted til. 

 Opstart 

Herlev festuge, markerer starten og hænger fint sammen med 

Sommerferieaktiviteter som er er ugen før. 

Der forsøges reklame på Bartof station og Roskilde dans på Havnen, med flyers og 

dans. 

Voksenholdet (sangaften, temadans, start, dansedatoer og slut): 6 februar er der 

sangaften. Temaet for de 2 temaaftener( 7/11 og 14/11) er indtil videre Fanø. I marts 

træner vi opvisningsdanse.  

Familiehold (legestue, kontaktperson og børnestævne) Se forrige referat, der er dog 

følgende rettelser: 29 januar tilføjes på baldans/familiehold, 22 januar fjernes. Vi 

skal støtte Sidsel bedre og håber at nogen af forældrene vil træde til. 

Baldansehold - Se forrige referat, der er dog følgende rettelser: 29 januar tilføjes på 

baldans/familiehold, 22 januar fjernes. Hvordan skaffer vi dansere? Skal vi 

reklamere med Gladsaxe ballet som delmål? Vi gør annoncematerialet lidt mere 

simpelt og giver et retvisende billede af hvad baldanseholdet er. 

 Regionskonkurrence-  

Vi afventer styrelsens udspil 

 Ungdomsarrangementer:  

Sommerferieaktivitet: Fælledparken, Roskilde på Havnen, Bartof osv. Andreas 

forsøger at kontakte Sidsel. 

9. Herlev Festuge / Sommerferieaktiviteter 

a) Sommerferieaktiviteter: 

Nina, Senta og Sonja holdt et møde, og det er der kommet en fin synopsis ud af. Der 

arbejdes videre. Dagene deles op på højtider, fastelavn, påske, midsommer, høst, jul. 

Der arbejdes med traditioner, leg, historier, og dans. 

b) Herlev festuge: 

Der arbejdes videre med konceptet fra sidste år, Gamle lege, dans, konkurrencer, mv. 

Vi skal være obs på flere hjælpere, og personlig henvendelse til disse. 
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10. Optakt til efterårslegestue 

Arrangement inden legestuen. Susanne snakker med Kim omkring Herlev 

Håndbryggerlaug, ift fællesarrangement, evt med tilbagevisit. Ellers kontaktes Vin med 

Hjerte. Initiativpuljen kan måske søges til annoncering. 

11. Næste nyhedsbrev: 

Skrives så snart referat fra generalforsamling, nævnes vedtægtsændringer, dans i løbet 

sommerferien, SB&U-tur, Bakketur, X-i-kalender. Sonja skriver. 

12. Kommende mærkedage:  

Tak for formandsindsatsen til Ninna og Morten (vin eller lign), og gavekort 100 kr. til 

Frederik Petersen (konfirmation). Morten L P sørger for dette. 

13. Næste møder 

Bestyrelsesmøde 4. juli 2016 kl. 19:30 i foreningslokalerne. 

Bestyrelsesmøde 22. august 2016 

14. Eventuelt 

Indberetning til kommunen skal ske med generalforsamlingsreferat 

 Adresseliste til medlemmer: Bestyrelsen ser vi intet til hinder for at medlemslister 

rundsendes. 

Opfølgning på Morten Hansens forespørgsel omkring Julemærkemærkat på Sonja's mail; vi 

billiger brugen. 

Sidsel står for skovtur på folkedansens dag. 

 

Andreas 


